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إستراتٌجٌة منطقة الشارقة األمنٌة

البيت االستراتيجي

أن نعمل بفاعلية لتصبح اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمنا وسالمة

الرسالة
تعزٌز جودة الحٌاة لكل من ٌعٌش فً مجتمع الشارقة من خالل األمن والسالمة
الصدق واألمانة  ..العدل وحقوق اإلنسان  ..القٌادة والعمل بروح الفرٌق  ..اإلبداع والتمٌز
ضمان االستعداد

توفٌر األمن والسالمة

االستخدام األمثل
للموارد والتكنولوجٌا

استثمار مواردنا البشرٌة

المحافظة على ثقة الجمهور

تشجٌع اإلبداع

العمل مع الشركاء

العمليات الرئيسية
مكافحة الجرٌمة
والحد منها

إدارة اإلقامة
وشؤون
األجانب

ضمان سالمة
الطرق

سالمة األرواح
والممتلكات

ضمان سالمة األرواح والممتلكات

إدارة االتصال والتركٌز على المتعاملٌن

إدارة االتصال والتركٌز على
المتعاملٌن

إدارة الموارد والدعم

إدارة الموارد والدعم

إدارة اإلستراتٌجٌة
وتطوٌر األداء

المؤشرات اإلستراتيجية

معدل الجرائم
المقلقة

معدل الوفٌات
على الطرٌق
لكل 100.000
نسمة

معدل الضبطٌات
فً المنافذ لكل
100

معدل الحرائق
لكل
100.000

نسبة الرضا
الوظٌفً

نسبة التوطٌن

نسبة المتدربٌن

نسبة أتمته
الخدمات

نسبة االلتزام
بالموازنه

نسبة رضا
الشركاء
الرئٌسٌٌن

نسبة
المقترحات لكل
 100موظف

مدٌراإلدارة
العامة للدفاع
المدنً

مدٌرا إلدارة العامة للدفاع المدنً

نسبة
المقترحات
المطبقة

مدٌر اإلدارة العامة
للعملٌات الشرطٌة

مدٌر اإلدارة
العامة للعملٌات
المركزٌة

معدل زمن االستجابة
للدفاع المدنً

نسبة الشعور
باألمن

نسبة
رضا
المتعاملٌن

مالك االهداف االستراتيجية
مدٌر اإلدارة
العامة للجنسٌة
وشؤون األجانب

مدٌر االدارة العامة للموارد
والخدمات

مدٌر ادارة إدارة اإلعالم والعالقات
العامة

مدٌر االدارة العامة للموارد والخدمات

مدٌر إدارة
االستراتٌجٌة
وتطوٌر األداء

مدٌر إدارة اإلستراتٌجٌة
وتطوٌر األداء

المبادرات اإلستراتيجية
وقاٌة
الثقافة االمنٌة

شارقتً امنة

ردع
خفض تواجد
المطلوبٌن

تعزٌز أسلوب
العمل الشرطً

مالحقة
المطلوبٌن

سالمة
سالمة المجتمع
األكادٌمً

إخالء

السالمة المرورٌة
تحسٌن
سالمة
الطرق

إخالء المنشىات

االستجابة

مهاراتً
نشر ثقافة التمٌز

سواعد

تدرٌب العاملٌن فً مكافحة الجرائم المقلقة

سالمة المنازل
تقلٌل مستوى
الجرائم المقلقة

برنامج وقاٌة

الحملة الوطنٌة
لسالمة
المناطق

تدرٌب العاملٌن
اصدقاء
الشرطً

رعاٌة الضحاٌا
والشهود

امان ٌابالدي

تطوٌر قدرات
االدلة الجنائٌة

تقلٌل حوادث
الدهس

سٌنارٌوهات
المنشة العقابٌة

كف
الضجٌج

خطة االستدعاء

صناعة
مبدع

التدرٌب االلكترونً

شراكاتنا

متكامل

المتعامل أوال

ذوق وأخالق
مركز الحمرٌة)

ملتقى االسرة

بطولة الضواحً

تدرٌب عام للعاملٌن

تحدٌد النقاط الساخنة

برنامج
الشرطً

شتاء امن

تشجٌع
االبداع
والبحث
العلمً

قادة المستقبل

تعزٌز االستجابة

تقنً

مجتمعً

مبدعٌن

صحارى

هال بك

الحصن

مركز الغرب

اإلشراف

االلكترونً
الموقع
المشترك
المرجع
االلكترونً
الخدمات
االلكترونٌة

مواردنا
تنمٌة
االٌرادات
مشارٌع
استثمارٌه

تفرٌج كربه
العدالة الجنائٌة
دار األمان
بٌئة
رعاٌة النزالء

ترشٌد النفقات

تطوٌر هندسة الطرق

حواء

